
 

 

Enggården Nyhedsbrev for september 

Så er der gået 14 dage siden sidst I hørte fra os. Hvor har det været dejligt at se så mange nye som 

gamle børn. Alle har været glade og har ville deltage i aktiviteterne. Vi har haft børnemøde, hvor vi 

var samlet rundt om bordene og endnu en gang foregik det stille og roligt med en god stemning og 

masser af aktivitetsønsker. 

Vores kaniner trives og ser ud til at nyde den store opmærksomhed. Mandag var de på tur i deres 

seler for første gang, så der blev spurtet rundt i mange retninger. 

Vi har frem til Jul, Claus i arbejdspraktik tirsdag og torsdag. De dage, hvor han er her, vil der blive 

lavet rollespil og tegnet/malet, da Claus er meget kreativ anlagt og nørdet til rollespil. Dette 

foregår udover den daglige aktivitet. 

Fra oktober vil der blive en aften om måneden, hvor vi har åbent til kl. 20.00. Det vil være 

børnenes ønsker om, hvad vi kan lave sådan en aften der kommer i spil og der vil være 

fællesspisning. Udover det er planen, at vi også begynder på turene til Randers Water og Wellness, 

da disse ture er savnet. 

Vores tur til Anholt er udsolgt, men skulle der sidde nogen der ikke nåede at tilmelde sig, så må I 

endelig ringe, så kan det være vi kan finde ud af noget.  

Til sidst en lille opfordring til jer forældre. Det kan mange gange være nemmere at få fat i jeres 

børn, hvis I ringer til Enggårdens tlf., 21 13 63 62, da deres ofte er på lydløs i rum/taske. 

Husk at hvis I vil se, hvad der sker i Juniorklubberne kan I følge med på FB:  

 

https://www.facebook.com/Juniorklubberne/ 

 

 

Hilsen 

Bettina og Bente 
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September på Enggården 
 

 

    

Tirsdag Den 1. Rollespil med Claus + Pandekager på bål 

Onsdag Den 2. Sjippekonkurrence 

Torsdag Den 3. Forberedelse til Special Edition Pokemon Go Battle Turnering 

Fredag Den 4. Pokemon Go Turnering (Special Edition + 1500 CP) 
   

Mandag Den 7. Vi finder Hama perlerne frem til smykker og bakker 

Tirsdag Den 8. Besøg af 4.D fra Vestre Skole + Rollespil med Claus 

Onsdag Den 9. Kålbowling 

Torsdag Den 10. Besøg af 4.E fra Vestre Skole + Tegn og Mal MANGA med Claus 

Fredag Den 11. Rundt om slikbordet 
   

Mandag Den 14. Partners Turnering 

Tirsdag Den 15. Besøg af 4.F fra Vestre Skole + Bål/fladbrød og Rollespil med Claus 

Onsdag Den 16. Krea med Silkclay 

Torsdag Den 17. Mal & tegn med Claus 

   

Fredag Den 18. Gamerdag 
   

Mandag Den 21. Tag en ven med 

Tirsdag Den 22. Besøg af 5.D fra Vestre Skole + Bål/Drageæg og Rollespil med 

Claus 

Onsdag Den 23. Capture the Flag 

Torsdag Den 24. Besøg af 5.E fra Vestre Skole + Tegne konkurrence med Claus 

Fredag Den 25. Anholt 

  Anholt 

  Anholt 

Mandag Den 28. Børnemøde kl. 14.00 med saftevand og kage 

Tirsdag Den 29. Rollespil med Claus 

Onsdag Den 30. Micro Cupcakes 

Torsdag Den 31. Mal & tegn med Claus 

   

   

 
 


